
MRĄGOWSKI BUD

 

KARTA DO GŁOSOWANIA

1. Aby prawidłowo zagłosować należy:  
wpisać pismem drukowanym swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania
znaku „X” w kolumnie „WYBÓR”, podpisać kartę 
lub wysłać na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A

2. Zasady głosowania: 
- Głosujący może wybrać tylko jedno zadanie,  stawiając 
- Można wziąć udział w głosowaniu tylko raz. 

3. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych
- głosujący na karcie nie wybrał żadnego zadania lub wybrał 
- głosujący odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu, 
- głosujący nie podał na karcie do głosowania imienia i nazwiska lub numeru PESEL albo dane są niecz
- numer PESEL jest niepoprawny, 
- głosujący nie ukończył 16 lat życia (urodził się po

Imię i Nazwisko
*:
…………………….…………………………………………………………………………...……..

Adres 
*
: Mrągowo, ………………………………………… e

 

Pesel:  

 
*wypełniać pismem drukowanym 
Uwaga! Można wybrać jedno zadanie poprzez postawienie znaku 

 

Lp. 

Nr zadania wg 

kolejności 
zgłoszeń 

I. 2 Rozbudowa terenu rekreacyjnego dla dzieci nad jeziorem Sutapie Małe

II. 3 Budowa miejsc postojowych dla samochodów (os. Brzozowe)

III. 4 Remont parkingu (os. Grunwaldzkie w  s

IV. 5 Plac zabaw przy ZS nr 4 na 

V. 7 
Renowacja bocznego i głównego boiska 

VI. 8 
Szkoły Podstawowej Nr 1 

VII. 9 Począ

VIII. 11 
Rozbudowa infrastruktury parkingowej i chodnika

 (przy os. Metalowców, ul. Krzywej i ul. Słonecznej

IX. 12 
 Budowa rolkowiska

X. 13 Poprawa zagospodarowania terenu Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka"

XI. 14 Barierka ochronna dł. 30 m (

XII. 15 
Rodzinny ogród z kreatywn

(przy p

Oświadczam, że jestem mieszkańcem i posiadam meldunek stały/tymczasowy

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z pó

osobowych w celu realizacji zadania Budżet Obywatelski. Moje dane nie zostan

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594.)
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KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

wpisać pismem drukowanym swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL, oddać głos na wybrane
 i wrzucić do urny w Urzędzie Miasta, pok. 24 I piętro lub Centru

lub wysłać na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, z dopiskiem „MBO 2015” 

,  stawiając „X” w kolumnie „WYBÓR” w wierszach, w których widnieją nazwy wybranych 

3. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
lub wybrał więcej niż jedno zadanie, 

odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu,  
głosujący nie podał na karcie do głosowania imienia i nazwiska lub numeru PESEL albo dane są nieczytelne,

lat życia (urodził się po 31 XII  1998 roku).  

 
…………………….…………………………………………………………………………...……..

gowo, ………………………………………… e-mail/tel.: ..……………………..

poprzez postawienie znaku X  w kolumnie Wybór. 

Nazwa zadania 

Rozbudowa terenu rekreacyjnego dla dzieci nad jeziorem Sutapie Małe

Budowa miejsc postojowych dla samochodów (os. Brzozowe) 

Remont parkingu (os. Grunwaldzkie w  sąsiedztwie kościoła) 

ac zabaw przy ZS nr 4 na os. Mazurskim 12 

Renowacja bocznego i głównego boiska  

Stadionu Miejskiego w Mrągowie 

Remont chodnika i placu na terenie  

Szkoły Podstawowej Nr 1 (przy ul. Kopernika) 

Początek zagospodarowania Parku Sikorskiego 

Rozbudowa infrastruktury parkingowej i chodnika 

przy os. Metalowców, ul. Krzywej i ul. Słonecznej) 

Aktywnie w Parku Sikorskiego. 

Budowa rolkowiska-lodowiska i ścieżki zdrowia 

zagospodarowania terenu Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka"

Barierka ochronna dł. 30 m ( przy ul. Giżyckiej) 

Rodzinny ogród z kreatywną strefą gier 

(przy promenadzie w okolicach ul. Kościelnej)  

cem i posiadam meldunek stały/tymczasowy na terenie Miasta Mrągowo. 

 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) wyrażam zgod

et Obywatelski. Moje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom. Obowią

dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594.) 

 
Potwierdzam prawdziwo

 
…………………………………………………

     własnorę

     

 

oddać głos na wybrane zadanie, poprzez postawienie 
lub Centrum Kultury i Turystyki, recepcja 

z dopiskiem „MBO 2015” (liczy się data wpływu). 

których widnieją nazwy wybranych zadań. 

 

…………………….…………………………………………………………………………...…….. 

……………..……………………… 

Orientacyjny 
koszt w zł 

Wybór 

Rozbudowa terenu rekreacyjnego dla dzieci nad jeziorem Sutapie Małe 135 000,00  

62 000,00  

59 700,00  

299 473,77  

163 520,33  

200 000,00  

77 500,00  

192 000,00  

177 000,00  

zagospodarowania terenu Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka" 187 900,00  

4 000,00  

66 570,00  

żam zgodę na przetwarzanie moich danych 

pnione innym podmiotom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy 

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych. 

………………………………………………… 

własnoręczny podpis 


